
BİLİŞİM AJANDASI2012 EYLÜL8 AYLIK BİLİŞİM KÜLTÜRÜ DERGİSİ 9

“Tabletle eğitim” 

  tar t ışmalar ı…
MEB, öğrencilere dağıtılacak tablet 
bilgisayarlar için çalışmalarını 
hızlandırırken Microsoft’un kurucusu, 
“sadece bazı cihazları verip çekilmenin 
korkunç sicili” olduğunu belirtip müfredat 
ve öğretmenin de değişmesi gerektiğine 
dikkat çekti. Projenin eğitime katkı 
sağlayacağının altını çizen uzmanlardan 
da önemli uyarılar var. 

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) 
“her öğrenciye tablet” sloganıyla 
uygulamaya koyduğu Fırsatların 
Arttırılması ve Teknolojinin 

İyileştirilmesi Hareketi (FATİH) Projesi 
kapsamında öğrencilere tablet bilgisayarlar 
verilmesi çalışmaları aralıksız yürütülürken 
yapılan farklı açıklamalarla “tabletle eğitim” 
tartışmaları sürüyor. 
FATİH Projesi ile, yeni eğitim-öğretim yılıyla 
birlikte öğrencilere 40 bin tablet bilgisayar 
dağıtılacak.  Öğrencilere verilecek tablet 
bilgisayarlarla, öğrencilerin özellikle sayısal 
dersleri daha rahat anlamaları amaçlanıyor. 
Bunun için bütün dersler tablet bilgisayarlara 
uygun eğitim materyalleriyle yeniden 
tasarlanıyor. 
Projede, sosyal bilimler derslerinin eğitim 
içeriğini MEB, sayısal derslerin eğitim içeriğini 
ise TÜBİTAK hazırlıyor. Bu çerçevede her 
iki kurum da bazı derslerde animasyon, 
bazılarında sesli dosya, bazılarında link 
kullanılması için çalışmalar yürütüyor. MEB 
ve TÜBİTAK’ın ortak çalışmasıyla hazırlanacak 
derslerin, yeni ders yılına kadar tamamlanıp 
web ortamından erişeme sunulması 
hedefleniyor. 
Projesinin geçen eğitim-öğretim yılında 
başlatılan pilot uygulamasında, Türkiye 
genelinde 17 ildeki 52 okulda öğretmen, 
öğrenci ve idarecilere olmak üzere toplam 
12 bin 800 tablet bilgisayar ve 500 akıllı tahta 
dağıtıldı. Pilot uygulama için Samsung ve 
General Mobile’dan tablet,  Vestel’den ise akıllı 
tahta alındı.

“Tablet yerine, düşük maliyetli PC”
Temmuz başında, Microsoft’un kurucusu 
Bill Gates, ABD’de bir gazeteye verdiği 
röportajda tabletle eğitimi değerlendirip 
çözüm önerilerinde bulundu. Washington’un 
köklü gazete ve haber sitesi Chronicle of 
Higher Education’da yayınlanan röportajında 
Gates, “Klavyesi olmayan, yani öğrencilerin 
kendilerinin bilgi giremeyeceği şeyler asla işe 
yaramaz” dedi. 
MEB’in sitesinde “Bill Gates’in Yükseköğretim 
ile İlgili Görüşleri” adıyla yayımlanan 
röportajda Gates’e göre tabletli eğitimin 
başarısız olacağı görüşü aynen yer aldı. 
Bakanlığın sitesinde röportajın bu bölümü 
şöyle çevrildi:
“Soru: Tablet bilgisayarlar bu aralar çok 
moda. Yüzey tableti daha geçen hafta piyasaya 

sürüldü Microsoft tarafından. Üniversite 
kampüslerinde  iPadler var her yerde. Ama 
sanki siz tabletleri verip değişimin otomatik 
olmasını beklemiyorsunuz. Sizce tabletin bir 
fark oluşturabilmesi için ek olarak ne olmalı, 
ya da bunları düşünmek için henüz çok mu 
erken?
Cevap: İnsanlara sadece bazı cihazları verip 
çekilmenin korkunç bir sicili var. Gerçekten 
müfredat ve öğretmen de değişmek zorunda. 
Bir de klavyesi olmayan, yani öğrencilerin 
kendilerinin bilgi giremeyeceği şeyler asla 
işe yaramaz. Öğrencilerin ekrandan bir şey 
okuması yeterli değil. Yazı yazıp iletişime 
geçebilmeleri de önemli. Yani bir PC ortamı 
lazım, düşük fiyatlı bir PC ortamı.
Burada cihaz sınırlayıcı faktör değil, en azından 
birçok ülkede durum böyle. Eğer müfredatınızı 
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iyi tasarlarsanız, sonrasında erişim için gerekli olan 
cihaza, öğrenciler bir şekilde pahalı da olsa bu cihaza 
ulaşabilir, meselâ kütüphaneden ödünç alabilir. ”
Röportajında Microsoft’un geçen hafta tanıttığı “Surface” 
benzeri tabletlerin eğitim alanındaki kullanımını 
değerlendiren Gates, “Öğrencilere bir cihaz dağıtılarak 
yapılan denemeler gerçekten çok başarısız oldu” 
dedi. Gates, bu durumda bütün eğitim müfredatının ve 
öğretmenlerin değişmesi gerektiğini vurguladı.
Tabletin eğitimin ihtiyaçlarını karşılayamayacağını 
söyleyen Gates’e göre bilgisayarlı eğitimde çözüm, 
klavyesi ve faresi olan PC’ler. Gates, tablet bilgisayarlar 
yerine öğrencilerin “yüksek etkileşimli” olması için 
düşük maliyetli PC’nin daha iyi bir çözüm olacağını 
belirtti.

Okulda “kanser riski artacak” uyarısı 
Bu arada projenin eğitime büyük katkı sağlayacağının 
altını çizen Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, 
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim 
Üyesi Yrd. Doç. Dr. Yakup Canıtez ile Prof. Dr. Osman 
Çerezci, “tabletli eğitim, çocuklarda kanser riskini 
büyük oranda artıracak” uyarısında bulundular.
Habertürk gazetesinin haberine göre, tehlikenin 
öğrencilerin İnternet’e kablosuz yolla bağlanmasından 
kaynaklanacağını öne süren Prof. Dr. Canıtez şunları 
söyledi: 
“Sınıflarda elektromanyetik kirlilik olacak. Aynı anda 
20 öğrencinin kablosuz yolla İnternet’e girmesi lösemi 
başta olmak üzere diğer kanserleri tetikleyecek. Önlem 
alınmazsa birkaç yılda çocuklarda kansere yakalanma 
oranı artacak. Mevcut koşullarda 100 çocuktan 1’inde 
kanser görülüyorsa, kablosuz İnternet’in kullanılacağı 
sınıflarda risk artar ve 100 çocuktan yaklaşık 6’sında 
kanser meydana gelir.” 

Prof. Dr. Canıtez, kablosuz 
İnternet’in yaydığı elektromanyetik 
alanın sadece kansere yol 
açmayacağını, çocuklarda dikkat 
eksikliği, konsantrasyon bozukluğu 
ve şiddetli baş ağrısına da neden 
olacağını savundu. 
Prof. Dr. Çerezci ise “Bağlantı 
kesinlikle kablolu kurulmalı. Her 
sıraya bir kablo çekilirse zararı 
olmaz. Okullar başlamadan önlem 
alınmalı” önerisinde bulundu.

Prof. Dr. Canıtez ve Prof. Dr. 
Çerezci, Hollanda ve Almanya gibi 
bazı Avrupa ülkelerinde okullarda 
benzer yapıdaki kablosuz İnternet 
kullanımının yasaklanmaya 
başladığına da dikkat çektiler. 
LÖSEV Genel Koordinatörü Hülya 
Ünver, “Akademisyenlerin bu 
konudaki endişelerine kulak 
verilmeli. Çocuklar elektromanyetik 
alanın yoğun yaşandığı yerlerde 
bulunmamalı. Bu sistem 
dünyada nasıl yapılıyor bunları 
sorgulamalıyız” derken Sağlık 
Bakanlığı eski Kanserle Savaş Daire 
Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Murat Tuncer, şu 
açıklamada bulundu:

“Bilimsel araştırmalar, henüz 
kablosuz internetin kansere 
yol açtığı yönünde tam bir 
bulguya sahip değil. Tabletler, 
kendi içlerinde bir bağlantı 
kurularak kullanılacak. Bir 
küme içinde birbirlerine 
bağlanacaklar. Dolayısıyla 
dışarıyla elektromanyetik iletişimi 
olmayacağı için çocuklara bir zarar 
vermeyecektir. ”

Tablet sahipliği ve 
kullanım alışkanlıkları 
araştırmasına göre, tablet 
sahipleri genel olarak 
erkek ve bekâr. 2012 
sonunda Türkiye’de 350 
bin tablet, bunların 200 
bini iPad olacak.

Turkcell Akademi ve Turkcell 7. 
His Deneyim ve Müşteri Öngörü 
Merkezi’nin desteğiyle, Kadir 

Has Üniversitesi Yeni Medya Yüksek 
Lisans öğrencisi Kamil Mehmet 
Özkan, Türkiye’deki tablet sahipliği ve tablet kullanım alışkanlıkları ile ilgili yaptığı ayrıntılı 
araştırması yayınlandı.  Tablet sahibi olduğunu söyleyen toplam 626 kişi ile yapılan araştırmaya 
göre, tabletler en yoğun İnternet erişimi ve e-posta alanlarında kullanılıyor belge düzenleme işi 
son sıralarda geliyor.
Araştırmaya katılanların yüzde 71’i tabletini günde en az 1 saat kullandığını belirtirken, 
tabletlerin en yoğun kullanıldığı alanlar ise İnternet erişimi ve e-posta olarak öne çıktı. Temel 
İnternet kullanım alışkanlıklarını sosyal medya ve dijital iletişim platformları takip ediyor. 
Tablet sahiplerinin genel olarak erkek ve bekâr olduğunu ortaya koyan araştırmaya göre, 2012 
sonunda ülkemizde 350 bin tablet, bunların 200 bini iPad olacak. Araştırmada ortaya çıkan 
çarpıcı bilgilerden bazıları şöyle:

-Kullanıcıların yüzde 67’si tabletinden kitap okuyor. Her gün kitap okuyanların oranı yüzde 17.
-Dergi ve süreli yayın okuyanların oranı 78. Yüzde 49’luk bir kesim sadece ücretsiz olanları 
tercih ediyor. Düzenli olarak ücretli dergi alanların oranı yüzde 12. Ara sıra alanların oranı yüzde 
23 ve ücretli dergi almayanların oranı yüzde 65.
-Katılımcıların yüzde 40’ı tabletleriyle günde 2 saatten fazla geçiriyor. Yüzde 31’i 1-2 saat arası 
tablet kullanıyor.
-Nitelikli içeriğe ücretsiz olarak ulaşmak için reklam görüntülemeye sıcak bakan tablet 
kullanıcılarının, uygulama veya İnternet tarayıcısında karşılaştıkları reklam ve tanıtımlarla 
etkileşim oranı kişisel bilgisayar ve akıllı telefonlardan daha yüksek.
-Tablet kullanıcılarının en çok satın aldığı içerikler, mobil uygulama ve oyunlar.
-Cihazların en çok kullanılan zaman dilimleri; sabah saatlerinde işe başlamadan önce, hafta 
sonları ve tatiller. Cihazların en çok kullanıldığı mekânlar oturma ve yatak odaları. Cihazların 
en çok kullanıldığı zaman dilimleri ise, sabah saatlerinde işe başlamadan önce, hafta sonları, 
tatiller.
-Katılımcıların yüzde 25’ünün aylık geliri 5 bin TL’nin üzerinde. Yüzde 29’unun aylık geliri 2 bin 
TL’nin altında.
-Yüzde 61’i lisans, yüzde 30’u yüksek lisans/doktora, yüzde 7’si lise, yüzde 1’i ilkokul mezunu.
- Türkiye’deki tablet kullanıcıları, iPad’i tercih ediyor. Buna göre tablet sahiplerinin yüzde 77’si 
iPad, yüzde 10’u Samsung Galaxy Tab, yüzde 2’si Motorola Xzoom kullanırken, Amazon Kindle ve 
e-Reader sahiplerinin oranları yüzde 1’de kaldı.
-Katılımcıların yüzde 87’si tabletleriyle beraber aynı zamanda akıllı telefon da kullanıyor.

Türkiye’nin tablet kullanım alışkanlıkları
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